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13 września Dębowiec stał się stolicą powiatu

Gminno - powiatowe świętowanie

W

którą prowadził zespół „DęboPo oficjalnym fragmencie
Wśród gości nie zabrakło:
wiec” i jego opiekunka Joan- uroczystości nastąpiła część burmistrzów, wójtów, parlamenna Czendlik. Część oficjalną artystyczna, którą rozpoczę- tarzystów, radnych sejmiku wozakończyło nabożeństwo eku- ły zespoły: „Dębowiec” oraz jewództwa Śląskiego, radnych
powiatu cieszyńskiego, radnych
gminy Dębowiec, dyrektorów
szkół i przedszkoli oraz wielu
innych gości.
Organizatorem
imprezy
byli: Gmina Dębowiec, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Turystyki w Dębowcu oraz
Starostwo Powiatowe. Patronat
medialny objęli: Radio Katowice, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”
oraz OX.
Błażej Żebrok

foto: Jan Wojnar

tym roku zaszczyt
organizacji Dożynek
Gminno - Powiatowych przypadł Gminie Dębowiec. Barwny korowód dożynkowy wyruszył z Gumien. Rozpoczynała
go pięknie przystrojona bryczka, w której zasiadł gospodarz
imprezy, Wójt Gminy Tomasz
Branny oraz Starosta Powiatu
Cieszyńskiego Czesław Gluza.
Za nimi jechali Państwo Jerzy
Broda oraz Liliana Bisok –
Broda, którzy pełnili honorową
rolę gazdów dożynkowych. W
dalszej części korowodu znajdowali się pozostali goście,
wśród nich m.in. Przewodniczący Rady Gminy, Zbigniew
Chwastek. Nie zabrakło również wozów z gmin Skoczów
oraz Chybie.
Orszak przemierzał kolejne wsie:
Ogrodzoną,
Łączkę,
Iskrzy-

czyn oraz Simoradz powiększając się
o kolejne wozy. W końcu
zawitał do Dębowca, gdzie o 15
odbyło się rozpoczęcie uroczystości dożynkowej.
Na wstępie Wójt Gminy oraz
Starosta Powiatu przywitali zebranych gości, po czym rozpoczęła się ceremonia dożynkowa,

meniczne, które odprawili ks.
kanonik Marian Kubecki oraz
pastor Adam Podżorski. Księża
poświęcili chleby dożynkowe,
którymi następnie podzielili się
uczestnicy dożynek. Nabożeństwu towarzyszył występ chóru
„Szuwarki” z Dębowca.

„Mali Dębowczanie”.
Po nich na scenie
pojawili się: Grupa
Śpiewaczy „Gronie”
z Wisły, zespół „RYTMIX” z Brennej, Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, a artystyczną
część dożynek zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Goleszów”.
Później rozpoczęła się zabawa taneczna.

D

ożynki obchodzono w Polsce już w
XVI w. kiedy to rozwinęła
się gospodarka folwarczno – dworska. Natomiast
dożynki gminne zaczęto
organizować w okresie
międzywojennym. Jest to
niejako ukoronowanie całorocznego trudu rolników
oraz dziękczynienie za zebrane plony.
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Gminne zawody
sportowo-pożarnicze

W

W sobotę 6 września 2008
roku Stowarzyszenie Organizacji
Społecznych „INICJATYWA” w
Ogrodzonej zorganizowało dla
mieszkańców tej wsi RODZINNY RAJD ROWEROWY TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY,
pod hasłem: „BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE”. Trasa wiodła
z Ogrodzonej przez Bażanowice do pasieki Pana Gajdacza w
Dzięgielowie. Tam, na półmetku
trasy, uczestnicy rajdu zostali poczęstowani kiełbasą z grilla, ciastem i napojami. Każdy otrzymał
drobny prezent w postaci lampek

rowerowych i innych akcesoriów
przydatnych w podróży rowerem.
Najliczniejsza rodzina otrzymała
kask rowerowy, natomiast najmłodsi uczestnicy dostali Przepisy o ruchu drogowym dla najmłodszych. Wszystkie upominki
zostały ufundowane przez Stowarzyszenie i jednego sponsora, zaś
posiłek dofinansował Urząd Gminy w Dębowcu za co serdecznie
dziękujemy. Zdaniem uczestników wycieczki, a było ich ponad
dwudziestu, impreza była udana.
Mirosław Gajdacz

foto: Jan Wojnar

Klasyfikacja generalna Gmidniu 6 września br. w
Hażlachu odbyły się ny Dębowiec:
1. OSP Gumna
Gminne Zawody Sportowo – Po2. OSP Dębowiec I
żarnicze Gmin Dębowiec oraz
3. Simoradz
Hażlach. Strażacy rywalizowali
4. Iskrzyczyn
w biegu sztafetowym oraz ćwi5. Dębowiec II
czeniach bojowych. W trakcie
6. Ogrodzona
zawodów panowała świetna atNatomiast bezkonkurencyjna
mosfera, a czas umilała orkiestra
okazała
się młodzieżowa, żeńska
„Pogwizdowianka”.
drużyna OSP Kostkowice.

Rodzinny Rajd
Rowerowy

23 sierpnia, w Dębowcu,
miała miejsce doniosła uroczystość- przekazanie wozów
bojowych miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Poświęcenia pojazdów dokonali
: proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. kanonik Marian Kubecki oraz Kapelan
Krajowy Strażaków Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego
RP ks. Adam Glajcar.
Podczas chrztu Mercedes
Atego 1326 oraz Volkswagen
T4 otrzymały imiona „Staszek”
oraz „Edward” na cześć naczelnika Stanisława Wawrzyczka
oraz prezesa Edwarda Wigłasza.
Zaszczytną rolę matki chrzestnej
pełniła Joanna Czendlik, a opiekunem został jej mąż Leszek.
Efektownie prezentującymi się
wozami kierować będą Henryk
Kałuża oraz Paweł Piekar.
Jak wspomniał prezes OSP
Edward Wigłasz, pierwszym samochodem zakupionym przez
jednostkę OSP w Dębowcu był
Chevrolet, którego przystosowano do celów bojowych i oddano
do użytku 5 października 1958

r.. Jego kierowcą został Józef
Staniek, a później Józef Lebioda. W sierpniu 1971 r. nastąpiło
przekazanie samochodu przystosowanego do celów gaśniczych
marki „Lublin”. Rok później
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Cieszynie przekazała
OSP Dębowiec typowy wóz pożarniczy STAR 20 GM. Z kolei
w roku 1977 z Komendy Rejonowej w Cieszynie przekazany został STAR 25 GBM 2/8+8, który
posiadał własny zbiornik mieszczący 2000 litrów. W sierpniu
1985 roku jednostka z Dębowca
odebrała z Komendy Rejonowej nowy samochód pożarniczy
GLM ŻUK. Z okazji 85-lecia
istnienia miejscowa OSP otrzymała wóz bojowy STAR 244
GBM 2,5/8. Z uwagi na długi
okres użytkowania samochody
wymagały remontu. W związku
z tym już w 2004 r. zarząd zaczął
się zastanawiać nad zakupem nowego wozu, a w 2007 r. na walnym zebraniu podjęto uchwałę
o zakupie średniego wozu pożarniczego. W międzyczasie w
lipcu 2007 r. OSP dostała z Ko-

mendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie,
decyzją Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego, samochód marki Volkswagen Transporter T4.
Straż dalej gromadziła środki i
dzięki wsparciu wielu osób, jak
również dofinansowaniu z Urzędu Gminy, w lipcu br. udało się
zakupić nowy samochód Mercedes Atego 1326.
Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia oraz
wyróżnienia. Z rąk wiceprezesa
Zarządu Oddziału Wojewódz-

kiego OSP w Katowicach Rafała
Glajcara oraz prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego OSP w
Cieszynie Jana Sztwiertni. Złoty
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymał Józef Szewczyk, srebrny- Zdzisław Pupek, Krystian
Zawada i Jarosław Butrak, a brązowy- Sylwester Kałuża. Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali:
Michał Rychły, Marcin Moskwik
oraz Damian Tomczyk.
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Tomasz Branny,
przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Chwastek oraz radny
Sejmiku Województwa Śląskiego
Alfred Brudny.

Foto: Karol Witas

NOWE WOZY STRAŻACKIE
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Z obrad Rady Gminy

N

a Sesji Rady Gminy
Dębowiec, która odbyła się 26 sierpnia 2008 r., podjęto uchwały w następujących
sprawach:
- zmian budżetu gminy Dębowiec na 2008r.
- zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z
dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok.
- przekazania środków finansowych Policji
- Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Dębowiec
- zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków.
- zawarcia porozumienia z

Gminą Cieszyn o powierzeniu
wykonywania zadań z zakresu
doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli o wymiarze ponadlokalnym.
- zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Razem można więcej”,
który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w
ramach Priorytetu VII, działanie
7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- zatwierdzenia realizacji
projektu pn. „Edukacja = lepsza
praca”, który został złożony do
konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w
ramach Priorytetu IX, działanie
9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- przystąpienia do wspólnej
realizacji z Gminą Hażlach pro-

jektu pn.: „Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach
i Dębowiec” w ramach Programu
Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013.
W ramach zapytań i wolnych
wniosków poruszono m.in. następujące sprawy:
- możliwości wykorzystania
wolnego mieszkania socjalnego
w Iskrzyczynie
- możliwości usunięcia starych drzew w Kostkowicach koło
posesji p. Stańka i WIK-u
- możliwości poprawienia
kostki brukowej przy wyjściu
ewakuacyjnym z budynku starej
szkoły w Dębowcu.
Przewodniczący RG
Zbigniew Chwastek

K RONI K A PO L ICY J NA
W dniu 15 czerwca zostało
zgłoszone uszkodzenie samochodu, przez nn. osobę. Pojazd zaparkowany był w centrum Dębowca.
W dniu 16 czerwca zostało zgłoszone kolejne uszkodzenie samochodu, zaparkowanego
w centrum Dębowca, przez nn.
sprawcę.
W dniu 29 czerwca zostało
zgłoszone włamanie do przyczepy campingowej w Kostkowicach. Sprawcą okazał się mieszkaniec Kętrzyna.
W dniu 2 lipca zostało zgłoszone włamanie do Ubojni Bydła
w Dębowcu. W toku czynności
operacyjnych
funkcjonariusze
KP-Strumień zatrzymali sprawcę włamania, którym okazał się
mieszkaniec Iskrzyczyna. Część
towaru odzyskano.
W dniu 6 lipca przeprowadzona została interwencja domowa w Simoradzu do nietrzeźwego
mężczyzny, którego przewieziono
na Izbę Wytrzeźwień.
W dniu 9 lipca w Dębowcu
na ulicy Cieszyńskiej doszło do
kolizji drogowej z udziałem obywatela Niemiec, który kierował

samochodem osobowym m-ki
Ford Mondeo i wymusił pierwszeństwo przejazdu na samochodzie m-ki Renault, prowadzonym przez mieszkańca Wiślicy.
Sprawca kolzji został ukarany
mandatem karnym.
W dniu 18 lipca w Ogrodzonej doszło do kolizji drogowej z
udziałem obywatela Słowacji,
który kierował samochodem ciężarowym TIR. Nie zachował on
środków ostrożności w wyniku
czego najechał na tył prawidłowo
jadącego przed nim samochodem
osobowym m-ki Audi A3, za co
został ukarany mandatem karnym.
W dniu 23 lipca dyrektor
jednego z Zakładów w Kostkowicach zgłosił, iż czynności zawodowe podejmuje nietrzeźwy
pracownik. Okazał się nim mieszkaniec Drogomyśla. Pracownik
został zwolniony dyscyplinarnie
oraz skierowany został na niego
wniosek o ukaranie do Sądu.
W dniu 3 sierpnia zgłoszone
zostało uszkodzenie samochodu
osobowego, zaparkowanego w
Simoradzu. W toku czynności

DOPOSAŻENIE STOŁÓWEK

W

ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina Dębowiec
doposażyła stołówki działające

przy placówkach oświatowych.
Śląski Urząd Wojewódzki przekazał środki w wysokości 10 365
zł, zaś z budżetu gminy wypła-

Informator
Urząd Gminy Dębowiec
tel.: 033 853 38 81, 033 856 22 85
tel./fax: 033 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
http://www.debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębowcu
tel./fax: 033 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dębowcu
tel.: 033 856 23 45
Urząd Pocztowy w Dębowcu
tel.: 033 856 22 02
Policja (tel. pogotowia 997)
Komisariat Policji
w Strumieniu
tel.: 033 857 01 45
Straż Pożarna
(tel. pogotowia 998)
Państwowa Straż Pożarna
w Cieszynie
tel.: 033 852 11 06
OSP Dębowiec
tel.: 033 856 22 23

Dyżury wójta

służbowych ustalono sprawcę
zniszczenia mienia.
W dniu 3 sierpnia również
zostało zgłoszone uszkodzenie
samochodu osobowego, tym razem zaparkowanego w Dębowcu
na ul. Szkolnej. Sprawcy nie ustalono.
W dniu 4 sierpnia w Iskrzyczynie kierujący samochodem
osobowym m-ki VW-Polo doprowadził do kolizji drogowej z samochodem osobowym m-ki VWGolf nie ustępując pierwszeństwa
przejazdu. Został ukarany mandatem karnym.
W dniu 8 sierpnia w Simoradzu zatrzymano poszukiwanego
mieszkańca Simoradza w celu
osadzenia w Zakładzie Karnym.
W dniu 28 sierpnia w
Iskrzyczynie został zatrzymany
nietrzeźwy kierujący mieszkaniec Kisielowa. Miał podwójnego
pecha, gdyż dodatkowo poszukiwany był listem gończym. W
konsekwencji został osadzony w
Zakładzie Karnym.
Sporządził dzielnicowy
mł. asp. Rafał Pszczółka
cono kwotę 11 800 zł, co w sumie pozwoliło na doposażenie i
unowocześnienie stołówek we
wszystkich placówkach oświatowych za kwotę 22 165 zł.
Remigiusz Jankowski
Dyrektor GZOSP w Dębowcu

PAŹDZIERNIK
09.10.2008
Iskrzyczyn
13:00-14:00
Simoradz
14:15-15:15
16.10.2008
Ogrodzona
Łączka

13:00-14:00
14:15- 15:15

23.10.2008
Kostkowie
Gumna

13:00-14:00
14:15-15:15

LISTOPAD
06.11.2008
Simoradz
Iskrzyczyn

13:00-14:00
14:15-15:15

13.11.2008
Łączka
Ogrodzona

13:00-14:00
14:15-15:15

27.11.2008
Gumna
Kostkowie

13:00-14:00
14:15-15:15

PUNKT APTECZNY
Ogrodzona 99
Poniedziałek: 8.30 - 16.30
Wtorek:           8.30 - 16.30
Środa:              8.30 - 16.30
Czwartek:       8.30 - 16.30
Piątek:             8.30 - 16.30
Sobota:         8.00 - 12.00
Dane teleadresowe:
Punkt Apteczny
Ogrodzona 99, 43- 426 Dębowiec
033 856 21 71
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Nowy rok szkolny
2008/2009

1

września

br.

rozległy Pełniący przez ostatnich pięć lat

się pierwsze dzwonki w funkcję dyrektora w Szkole Pod-

szkołach Gminy Dębowiec w no- stawowej w Dębowcu Pan Jerzy
wym roku szkolnym 2008/2009. Szendzielarz zrezygnował z ubieDo Gimnazjum w Dębowcu gania się o przedłużenie kadencji,
uczęszcza 252 uczniów, do Szko- w wyniku czego Wójt Gminy
ły Podstawowej w Dębowcu 158 powołał na to stanowisko Panią
uczniów, Szkoły Podstawowej w Katarzynę Rymar.
Ogrodzonej 86 uczniów, Szkoły

Nowa Pani dyrektor jest

Podstawowej w Iskrzyczynie 71 mieszkanką Gumien. Jest nauczniów, zaś do Szkoły Podsta- uczycielem dyplomowanym z
wowej w Simoradzu 61 uczniów. szesnastoletnim stażem pracy w
Wszystkie przedszkola w naszej nauczaniu zintegrowanym, augminie przyjęły maksymalną do- torką programu i podręczników
zwoloną liczbę dzieci, i tak do „Chociaż mało mamy lat”, przePrzedszkola w Dębowcu uczęsz- znaczonych dla uczniów klas
cza 76 dzieci, do przedszkola w I-III. Przez 5 lat pełniła funkcję
Ogrodzonej 46 dzieci, do przed- dyrektora w jednej z cieszyńskich
szkola w Iskrzyczynie 25 dzieci, szkół. Życzymy Pani dyrektor pozaś do przedszkola w Simoradzu wodzenia i sukcesów na nowym
26 dzieci.

stanowisku .

W naszej gminie doszło do

Remigiusz Jankowski

jednej zmiany na stanowisku

Dyrektor GZOSP w Dębowcu

dyrektora placówki oświatowej.

Wakacyjne pożegnanie z humorem

K

ończący się czas wakacji
letnich niejednokrotnie
przyczynia się do smutku i zniechęcenia u tych, którzy najpełniej
z wakacji korzystają, czyli u dzieci. W związku z tym najmniejsi
mieszkańcy sołectwa Iskrzyczyn
postanowili
„humorystycznie”
pożegnać czas beztroski i braku
obowiązków.
W dniu 26 czerwca br. licznie
wzięli udział w przygotowanych
dla nich konkurencjach o charakterze sportowym, jednak z do-

mieszką humoru. Dzieci musiały
między innymi: rzucać kapciem
do celu, rysować karykatury swoich kolegów i koleżanek, a także
rzucać beretem na odległość.
Na zakończenie spotkanie
zostało uwieńczone poczęstunkiem w postaci lizaków i napojów ufundowanych przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
Danuta Jankowska

Zabawa, rozmowa, nauka
Zabawa, rozmowa, nauka to
trzy naczelne hasła przyświecające idei istnienia i działania Gminnej Grupy Wsparcia.
Zabawa służy zaspokojeniu
potrzeby ekspresji i twórczości każdego dziecka. Dostarcza
ona bowiem radosnych przeżyć,
związanych z doznawanymi wrażeniami, z osiągnięcia celu, z
odtwarzania, przekształcania rzeczywistości. Jest niezbędna dla
prawidłowego rozwoju młodego
człowieka.
W zabawie dziecko wyraża
swoje uczucia i pragnienia, daje
upust swojej wyobraźni i fantazji, rozwija zdolności twórcze.
Bawienie się umożliwia dziecku
zdobywanie doświadczeń oraz
umiejętności w działaniu.
Zabawa ma również bezpośrednie korzenie społeczne, gdyż
potrzeby, jakie dziecko wówczas
urzeczywistnia, rozwijają się w
jego kontakcie ze środowiskiem
społecznym. Ponadto ingerencja
wychowawców i rodziców ujawniana podczas zajęć Gminnej
Grupy Wsparcia pozwala mu na
przekazywanie treści społecznych
i wzorów zachowań. Niezwykle
ważny jest również fakt, iż to w
trakcie realizacji najprostszej zabawy osoby uczestniczące w niej
nie tylko się „bawią” ale przede
wszystkim rozmawiają i uczą się.
Jakie znaczenie w życiu
dziecka ma zabawa?

- wpływa korzystnie na rozwój umysłowy, emocjonalny,
społeczny i ruchowy,
- rozwija zainteresowania,
- wyrównuje drobne opóźnienia rozwojowe,
- przygotowuje do nauki w
szkole.
Jaka jest rola rodziców w
zabawie dziecka?
- zapewnienie właściwych warunków zabawy przez dostarczenie
dziecku potrzebnych materiałów i
zabawek, wydzielenie miejsca do
zabawy, zaplanowanie czasu przeznaczonego na zabawę,
- stworzenie odpowiedniej
atmosfery podczas zabawy – spokój, zainteresowanie jej przebiegiem, życzliwe traktowanie problemów podczas zabawy i pomoc
w ich rozwiązaniu,
- zachęcanie dziecka do wytrwałości, koncentracji uwagi
oraz planowania przebiegu zabawy, chwalenie za dobrze zorganizowaną zabawę,
- podsuwanie wzorów zabaw,
szczególnie młodszym dzieciom,
- przyzwyczajanie do porządkowania zabawek po zakończeniu
zabawy,
- obserwacja zachowania bawiącego się dziecka i konsultowanie zaobserwowanych trudności z
nauczycielem lub specjalistą
- bycie – „bawienie” się rodziców wspólnie z dzieckiem.
Danuta Jankowska

Serdeczne podziękowania
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Dębowcu składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, organizacjom, firmom, prywatnym przedsiębiorstwom oraz
władzom Gminy Dębowiec za pomoc i wsparcie w organizacji obchodów 100– lecia budynku szkoły i 200lecia szkolnictwa w Dębowcu.
Dyrektor Szkoły w latach 2002-2008
Jerzy Szendzielarz
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TYDZIEŃ DOBREJ NOWINY W DĘBOWCU
„Zaszczytne i pospolite”pod tym hasłem odbywał się od
4 do 8 sierpnia Tydzień Dobrej
Nowiny dla dzieci w Dębowcu.
Już od lat ma on charakter ekumeniczny.
Zajęcia
rozpoczynaliśmy
wspólnym śpiewem i modlitwą.
Każdego dnia dzieci poznawały
inną historię biblijną, w której
istotną rolę odgrywało występujące w niej naczynie. Dzieci miały także możliwość sprawdzenia
swoich wiadomości biorąc udział
w konkursach czy rozwiązując
przygotowane zadania. W tym
miejscu należy je pochwalić,
gdyż były naprawdę pilnymi

gotowanych przez grupę ze Skoczowa. Kolejną niespodzianką
tego dnia był udział wszystkich
dzieci w realizacji krótkiego filmu, opartego na historii biblijnej
o cudzie w Kanie Galilejskiej.
Zapraszamy do obejrzenia efektu końcowego na stronie http://
vimeo.com/1492673.
Na zakończenie TDN zorganizowaliśmy ognisko, na którym
dzieci mogły zjeść samodzielnie
usmażoną kiełbasę i przygotowaną przez opiekunów jajecznicę.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
TDN, chciałabym serdecznie
podziękować: „ciociom i wuj-

kom” prowadzącym zajęcia,
ks. Podżorskiemu, radzie filiału Parafii Ewangelickiej oraz
Urzędowi Gminy Dębowiec
za wsparcie finansowe, panu
Chwastkowi z Iskrzyczyna za
ofiarowanie kiełbasy, państwu
Szewczykom i Kraszewskim z
Dębowca za podarowanie chleba i jajek na ognisko, pani Wigłasz za pomoc w organizacji,
mamom, babciom i opiekunom
za wspaniałe wypieki, wszystkim którzy wspierali nas w modlitwach, a przede wszystkim
Panu Bogu za wspaniałą pogodę i Jego prowadzenie.
Marzena Krehut

Nowy ogród szkolny w Simoradzu

Natomiast środki finansowe
na zakup białego żwirku otrzymano ze sprzedaży darmowych
fantów od firmy „Canea”. Fanty
te uzyskała pani Jolanta Obracaj
i zostały one sprzedane podczas
spartakiady sołectw.
Doceniając wysiłek włożony
w zmianę obejścia wokół szkoły,
jeszcze raz wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Danuta Haratyk

D

yrekcja i uczniowie
Szkoły Podstawowej w
Simoradzu serdecznie dziękują
Rodzicom, którzy wykazali się
wspaniałą inicjatywą i upiększyli obejście wokół szkoły. Dzięki
nim ogród przed budynkiem zyskał nowe oblicze: usunięto stare

słuchaczami. Dla nas wielką radością było to, że dzieci z dnia
na dzień przybywało. Było to
po części ich zasługą, ponieważ
jedynym wakacyjnym zadaniem
domowym każdego dnia było
przyprowadzenie kogoś ze sobą.
Wielu spisało się na szóstkę! Zadbaliśmy nie tylko o pokarm dla
duszy naszych dzieci, ale także
dla ich ciała- słodki poczęstunek
oraz napoje. Był też czas na pracę twórczą, oraz wspólną zabawę i gry na świeżym powietrzu.
Dniem pełnym wrażeń z pewnością pozostanie czwartek. Dzieci
mogły obejrzeć i posłuchać scenek z udziałem mapetów, przy-

rośliny, uporządkowano teren i
posadzono nowe krzewy i drzewka, które pięknie wyglądają na
tle wysypanego, białego żwirku.
Tę ciężką i mozolną pracę, czasem
do późnych godzin wieczornych,
wykonali: pani Karina Marszałek, państwo Jolanta i Zbigniew

Obracajowie oraz pani Halina
Warzecha. Rośliny podarowały
panie: Ilona Kuczera, Krystyna
Kuczera, Gabriela Kuczera i pani
Helena Madej. Szare kamienie
otrzymano od pani Jolanty Bołuk.
Darmowy transport zapewnił pan
Marek Dzięgiel.

Choroby niebieskiego języka

P

owiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie,
zgodnie z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii,
przypomina o obowiązku prowadzenia biernego nadzoru klinicznego nad bydłem zgodnie z
załącznikiem I rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1266/2007 z
dnia 26 października 2007 roku
wraz z późniejszymi zmianami
(rozporządzenie Komisji (WE)
nr 289/2008 z dnia 31 marca
2008 roku, rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia
30 kwietnia 2008 roku) w sprawie przepisów dotyczących
dyrektywy Rady 2000/75/WE
w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych
zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie
chorobą niebieskiego języka.
CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA (Bluetongue) jest chorobą zwierząt
przeżuwających, zarówno do-

mowych jak i dzikich, wywoływaną przez wirusy. Choruje
bydło, owce i kozy, ale także
sarny, jelenie, afrykańskie antylopy czy wielbłądy. Zwierzęta nie zarażają się bezpośrednio
od siebie, a jedynie poprzez
owady kłująco – ssące z rodzaju Culicoides (rodzina: kuczmany) oraz poprzez krew lub
nasienie. Choroba nie przenosi
się na inne gatunki zwierząt
gospodarskich i domowych
oraz na ludzi.
Oznacza to, że mięso,
mleko, skóry i wełna oraz
inne produkty pochodzące od
przeżuwaczy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Choroba podlega obowiązkowi zwalczania na terenie RP !!!
Objawy u bydła:
U bydła częstość zachorowań jest wyższa niż u owiec,
choć zwykle nie obserwuje się
tak wyraźnych objawów klinicznych choroby. Na zakażenie wirusem wrażliwe są płody,

szczególnie w fazie rozwoju
ośrodkowego układu nerwowego. Stąd w wyniku zakażenia
dochodzi do wodogłowia płodu
i deformacji wrodzonych.
Bydło po przechorowaniu
może stać się nosicielem, co
prowadzi do zakażania kuczmanów i przenoszenia choroby
za ich pośrednictwem na zwierzęta zdrowe.
Objawy kliniczne u krów
dorosłych mogą nie być widoczne nawet do 60-80 dnia po
zakażeniu. Jednakże jeśli wystąpią, można zaobserwować:
- gorączkę,
- zapalenie mięśni,
- ślinienie,
- zaczerwienienie, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej oraz innych
eksponowanych
nabłonków, głównie strzyków,
- owrzodzenie opuszki zębowej i niekiedy końca języka;
- zapalenie koronki i tworzywa racic;

- u krów mlecznych – łuszczenie się naskórka strzyków
wraz z tworzeniem się strupów,
- niepłodność i ronienia,
rodzenie zdeformowanych i
słabych cieląt.
Objawy u owiec:
- posmutnienie, depresja,
- gorączka powyżej 410C,
- stan zapalny jamy ustnej,
któremu towarzyszy obfite ślinienie,
- obrzęk głowy, w szczególności warg i języka,
- przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej,
- sinica warg i języka,
- owrzodzenie warg, opuszki zębowej oraz w niektórych
przypadkach języka;
- obrzęki, skręcanie głowy
i wymioty,
- zapalenie koronki i tworzywa racic powodujące kulawiznę, sztywny chód i zzucie
puszki racicowej,
- u zakażonych samic ciężarnych może dochodzić do
poronień lub rodzenia zdeformowanych jagniąt.
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Podziękowanie
Organizatorzy dożynek składają serdeczne podziękowanie
Przedsiębiorcom z terenu gminy Dębowiec:
CANEA Marek Mazurek Ogrodzona,
EKOCHRON Przedsiębiorstwo Prywatne Gluza Grażyna
i Jerzy Ogrodzona;
DARMA Maciej Bulanda, Bogumił Zając Ogrodzona;
RSP „PROMIEŃ” Marian Matejczuk w Ogrodzonej;
STRASZNY DWÓR Izabela Pala Gumna;
RSP w Simoradzu Zbigniew Chwastek;
RAST Tomasz Cholewik Simorzdz;
WIK Tomasz Kluska, Zbigniew Widenka Kostkowice,
ul. Dworska 82;
Pizzeria LATINO Aneta Grzybek Dębowiec ul. Skoczowska 7;
Pracownia Sprzętu Alpinistycznego MAŁACHOWSKI s.c. ul.
Skoczowska 49 Dębowiec;
Salon Fryzjerski Kojma Sylwia Iskrzyczyn;
Salon fryzjerski KINGA Kinga Zawadzka Dębowiec,
ul. Katowicka 3
DOMBUD Hurtownia Materiałów Budowlanych Ogrodzona 76
BRAPTA Ciuruś Dorota ul. Dębowa 8 Dębowiec
Kopalnia i Warzelnia Solanek Kazimierz Leszczyna
w Dębowcu ul. Szkolna 32
Wioleta Pawlikowska Iskrzyczyn 122
Halina i Bogusław Buchalik Kostkowice, ul. Dworska 24
Kwiaciarnia Barbara Holisz ul. Katowicka 6, Dębowiec
Koło Łowieckie „DĘBOWIEC”
za wsparcie loterii fantowej organizowanej podczas dożynek
powiatowo gminnych w Dębowcu.

Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama

UBEZPIECZENIA - Legierska Zofia
43-426 Dębowiec
ul. Herstówki 17
tel. 33 856 23 24
(wieczorem)
0509 983 863

- komunikacyjne
- majątkowe
- rolne
- kredytów
- życiowe
- OFE
Fundusze Inwestycyjne

Podziękowanie
Stowarzyszenie Organizacji Społecznych
„INICJATYWA” w Ogrodzonej
pragnie serdecznie podziękować
wszystkim Paniom, które przyczyniły się
do zorganizowania stoiska z własnymi wypiekami
na DOŻYNKACH GMINNO - POWIATOWYCH
w Dębowcu w dniu 13 września 2008 roku.
Szczególne podziękowania należą się tym
Paniom, które robiły to bezinteresownie
z wielkim zaangażowaniem.
Dochód z tej akcji zostanie przeznaczony
na cele statutowe stowarzyszenia.

PKO BP
Agencja w Dębowcu
ul. Skoczowska 1
BONUS
tel. 033 856 25 83
Zapraszamy
od pon.-pt. 8.30 - 16.30
sobota 8.00 - 12.00

Z poważaniem Prezes Stowarzyszenia
Mirosław Gajdacz

Ubezpieczenia
i tłumaczenie dokumentów
z języka niemieckiego
Tadeusz Michna i Dariusz Heczko
Iskrzyczyn 87
tel. 856 23 73, 0601 261 971

- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW)
- majątkowe, rolne (upraw, zwierząt, drobiu)

Przykładowe raty dla pożyczki gotówkowej
Pożyczka
2 000 zł
2 500 zł
3 000 zł
Liczba rat
Rata
Rata
Rata
12
24
36
48
60
72
84
96

188 zł
104 zł
77 zł
64 zł
56 zł
51 zł
47 zł
45 zł

235 zł
130 zł
96 zł
79 zł
70 zł
64 zł
59 zł
56 zł

282 zł
156 zł
115 zł
95 zł
84 zł
76 zł
71 zł
68 zł
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nowa taryfa za ścieki
Na ostatniej sesji Rady Gminy Dębowiec, która odbyła się 26 sierpnia, Rada zatwierdziła taryfę za odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacyjnej ścieki. Warto nadmienić, że obowiązująca jeszcze przez kilka tygodni stawka za tę usługę nie
była aktualizowana od ponad 5 lat (przyjęto ją uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 52/VI/03 z dnia 30.06.2003 r.). Jednocześnie
Rada Gminy ustaliła, że gmina dopłaci do każdego metra sześciennego odprowadzanych ścieków, w zależności od taryfowej
grupy odbiorców od 2,67 zł do 3,22 zł. Po uwzględnieniu dopłaty, koszt odprowadzenia ścieków wynosi – dla wszystkich
podłączonych do kanalizacji, niezależnie od grupy taryfowej – 3,00 zł (2,80 + podatek VAT w wysokości 7%).
Nowa taryfa obowiązuje od 1.10.2008 do 30.09.2009.
Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców, wyodrębnionych na podstawie charakterystyki odprowadzenia
ścieków, warunków zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Lp.

Nazwa taryfowej
grupy odbiorców

Oznaczenie

Charakterystyka

-1-

-2-

-3-

-4-

1.

Odbiorcy z
pomiarem

O-1

1. Odbiorcy zamieszkali w budynkach jedno- i wielorodzinnych,
wyposażonych w urządzenia pomiarowe.
2. Odbiorcy prowadzący działalność rolną i/lub leśną, z uwzględnieniem
ilości wody bezpowrotnie zużytej.
3. Odbiorcy prowadzący działalnością gospodarczą inną niż rolna i/lub
leśna. Miejsce prowadzonej działalności gospodarczej jest wyposażone
w urządzenia pomiarowe.

2.

Odbiorcy bez
pomiaru

O-2

1.

Odbiorcy zamieszkali w budynkach jedno- i wielorodzinnych,
które nie są wyposażonych w urządzenia pomiarowe. Rozliczenie
odprowadzonych ścieków następuje w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą inną niż rolna i/lub
leśna. Rozliczenie odprowadzonych ścieków następuje w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r.
Nr 8, poz. 70).

2.

3.

Pozostali odbiorcy1

O-3

1.

Odbiorcy dokonujący wywozu ścieków bytowych wozem lub naczepą
asenizacyjną.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców
Lp.

Wyszczególnienie

-0-

-1-

O-1

O-2

O-3

Netto
[zł]

Brutto
[zł]

Netto
[zł]

Brutto
[zł]

Netto
[zł]

Brutto
[zł]

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

1.

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków [zł/m3]

5,81

6,22

5,31

5,68

5,30

5,67

2.

Opłata abonamentowa - usługa
odczytu i rozliczenia [zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy]2

8,00

8,56

5,00

5,35

2,00

2,14

Opłata dotyczy podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
2
Opłata abonamentowa obejmuje koszty dokonania ustalenia wielkości zużycia wody w oparciu o urządzenie pomiarowe, koszt
sporządzenia faktury, jej wysyłki, księgowania zobowiązań i wpłat każdego odbiorcy, windykacji należności oraz gotowości do
świadczenia usług. Opłata ta jest naliczana dla każdego odbiorcy za okres 2 miesięcy, chyba, że umowa o odprowadzenie ścieków
przewiduje inny okres rozliczeniowy.
1
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Wyniki były satysfakcjonujące zarówno dla rolników
jak i dla pszczelarzy

Podsumowanie zbiorów 2008

P

rzepak i mlecz to 3 główne
składniki wiosennego miodu.
I nie można było narzekać. Ten rok - jeżeli chodzi o miód
wiosenny - nie był najgorszy, było nawet lepiej niż w
zeszłym. W następnej kolejności kwitnie malina, potem
lipa - W tym roku praktycznie
lipy nie było, a jeżeli była to
tylko spadź i to głównie na
drzewach liściastych. Sprzy-

ły zielone. – W zeszłym roku
na wiosnę dzięcioły zrobiły
mi takie otwory w ulach, że
można było włożyć rękę. Najgorszym pasożytem okazują
się być myszy - Jeżeli mysz
przedostanie się na jesień
do gniazda to na wiosnę po
otwarciu ula okazuje się, że
rodzina jest całkowicie zniszczona. Efektem codziennej
kontroli termometru i mozolnej walki za szkodnikami
jest przepyszny, słodki miód.
- Jeżeli jest dobry pożytek to
jedna rodzina jest w stanie
wytworzyć nawet do 25 kg
miodu. Jak się okazuje, nagrodą za trudy pracy jest nie

Z tegorocznych zbiorów
bardzo zadowoleni są rolnicy - W tym roku żniwa były
dobre - przyznaje Jan Górniak z Gumien. Korzystne
wyniki najlepiej przedstawiają liczby. - Można było
zebrać 35-40 q/ha rzepaku,
pszenicy - 60-80. Gorzej
było z jęczmieniem jarym 50 q/ha. - dodaje. Podobnie
podsumowuje zadowolony
Andrzej Kukucz, także gospodarz z Gumien. - Zbiory
pszenicy to około 70 q/ha,
jęczmienia ok. 58-55, owsa
- 40. Bardzo dobrze wypadły zboża ozime. Jak się
okazuje, łagodna zima nie

Foto: Agnieszka Migacz

raca rozumna i wytrwała (…) przebija góry, nad przepaściami
przerzuca mosty (B. Prus).
Najpierw trzeba zasiać, posadzić, zainwestować. Potem
rozpoczyna się czas żmudnej, intensywnej pracy, doglądania i opieki. Wszystkiemu towarzyszy niepewność,
bo sama troska i siódme poty
na czole niczego nie gwaran-

tują. Władzę absolutną mają
słońce i deszcz. Jesień to
czas ostatnich zbiorów i gromadzenia owoców całorocznej pracy. To idealny okres
na podsumowania i bliższe
przyjrzenie się niedocenianej często pracy ludzi, dzięki
którym smaczne produkty
trafiają na nasze stoły.
- Moja pasieka liczy 10
rodzin. Każda składa się w
sezonie z ok. 50 000 pszczół,
a w okresie zimy - z 10 000.
W czasie sezonu dochodzę
do 15 rodzin - opowiada Stanisław Szarzec, pszczelarz
z Ogrodzonej. Choć pierwszy oblot odbywa się nawet
w lutym, pszczelarski sezon
rozpoczyna się w kwietniu,
kiedy temperatury są wyższe. Wtedy pszczoły zbierają pierwsze komponenty
słodkiego przysmaku. - Sad,

jająca aura jest niezwykle
istotna. Mroźna zima jest
wbrew pozorom korzystniejsza. - Rodziny zużywają
mniej zapasów, mniej się im
przepełnia odwłok. Najgorsza jest niestabilna pogoda Jak są takie mieszane okresy,
pszczoły bardziej się pobudzają, zużywają więcej pokarmu i trudniej jest im dotrwać do pierwszego wylotu
na wiosnę. Oprócz pogody
zmartwieniem pszczelarzy
są choroby i szkodniki, z
którymi walka niejednokrotnie zdaje się być syzyfową
pracą. - Głównym zagrożeniem jest waroza. Pasożyt
działa podobnie jak kleszcz
- nakłuwa ciało pszczoły i
odżywia się jej hemolimfą.
Dużym problemem są żywiące się pszczołami ptaki,
takie jak sikorki czy dzięcio-

Foto: Agnieszka Migacz

Stanisław Szarzec w swojej hobbystycznej pasiece.

Państwo Kukuczowie na tle swojego gospodarstwa. Zadowolone miny
najlepiej podsumowują tegoroczne zbiory.

tylko satysfakcja. - Wiosenny miód sprzedaję po 20zł,
a letni, lipę, czy spadź, po
25zł. Nie tylko pokrywają
mi się koszty wyłożone na
walkę z warozą, inne leczenia, cukier, sprzęt, ale
jeszcze na tym zarabiam.
Istotny jest też pomysł na
spożytkowanie mniej opłacalnych produktów. - Mam
zakupionych kilka form
sylikonowych do robienia
świec. Próbuję w ten sposób zagospodarować wosk,
bo jego ceny za kilogram to
13-15 złotych.

musi wpływać negatywnie
na jakość i ilość plonów. - W
naszych rejonach są tendencje do zamarzania, dlatego
łagodna zima jest lepsza dla
zbóż. W porównaniu do roku
ubiegłego wyniki zbiorów
są zdecydowanie lepsze. Już
samym siewom towarzyszyła bardziej sprzyjająca pogoda. - W zeszłym roku wiosną
była straszna susza - wspomina pan Kukucz. Rolnicy
nie mieli także większych
problemów ze szkodnikami. Czasem wystarczy mieć
swoje sposoby. - Staram się
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dobierać takie odmiany, które są odporne na choroby
grzybowe, żeby używać jak
najmniej chemii - zdradza
pan Andrzej. - A są już teraz
takie rodzaje, że można sobie wybierać - dodaje. Zadowalające plony, sprzyjająca
pogoda, brak szkodników
- prawie jak bajka. Prawie,
bo zmorą rolników są niskie
ceny, które niejednokrotnie
nie pokrywają kosztów produkcji. - W maju i w czerwcu
pszenica była po 900 zł za
tonę, a teraz nie jest nawet po
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50 zł za q. W sklepie jednak,
na pieczywie czy na przetworach pszennych, nie ma tej
różnicy w cenie – zauważa
żona Łucja Kukucz. Znane
są już także ceny kukurydzy.
- Mokre ziarno kosztuje w
tym roku 200 zł za tonę, w zeszłym było to 500 zł. Nie bez
znaczenia dla złej sytuacji
cen polskich towarów jest
niski kurs euro. - Coraz chętniej kupuje się tańszy towar
od Ukraińców czy Węgrów.
My potem zostajemy w tyle
- stwierdza pan Andrzej. Co

OGŁOSZENIE
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Dębowiec w dniu
08 lipca 2008r. uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich
sołectw gminy, za wyjątkiem terenów dla których jest miejscowy
plan lub toczy się postępowanie w sprawie sporządzenia miejscowego planu, uprzejmie informuję, iż podziały geodezyjne dokonywane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r. będą mogły być dokonywane do dnia
08 stycznia 2009r. Po tym terminie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt
1 cytowanej wyżej ustawy wnioski złożone w postępowaniu w
sprawie podziału nieruchomości będą zawieszane na okres max
6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział lub do
czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

�����������

zrobić w sytuacji niewspółmierności zysków i wkładu
oraz braku nabywców? - Kto
nie sprzedał zboża od razu
po żniwach, gdy jeszcze ceny
tak nie spadły, to teraz powinien magazynować i czekać
na lepsze czasy - radzi pan
Kukucz. Można też zmienić
profil na inny, jednak wybór
jest niewielki. - Jedyny rentowny kierunek w rolnictwie
to krowy mleczne - zauważa
pan Andrzej. - Choć tu ceny
również spadły, ze 1,40 zł,
poniżej złotówki.

Reasumując, tegoroczne plony były zadowalające
zarówno dla rolników jak i
dla pszczelarzy. Pozostają
wprawdzie sprawy, nie do
końca satysfakcjonujące obie
grupy, jednak problemy nie
zniechęcają. - Całe piękno
jest w tym, że każdego roku
jest co innego. Nie ma dwóch
takich samych lat - przyznaje
pan Szarzec. Ten rok spełnił
wiele rolniczych i pszczelarskich marzeń. Może przyszły
spełni wszystkie.
Agnieszka Migacz

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Pani Wiesławie Jałowiczor - Żbel
z powodu śmierci
MATKI
składają
Wójt Gminy Dębowiec,
Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec,
Radni oraz pracownicy
Urzędu Gminy, GZOSiP-u i GOPS-u
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KRZYŻÓWKA
Z HASŁEM
Litery z pól ponumerowanych od 1 do
27 utworzą rozwiązanie (przysłowie),
które należy przesłać lub dostarczyć,
wraz z naklejonym na kartkę kuponem
wyciętym z krzyżówki, na adres redakcji w terminie do 14.11.2008r. Wśród
prawidłowych odpowiedzi zostaną
rozlosowane nagrody (bony o wartości
20zł). Rozwiązanie z poprzedniego numeru: KIEDY ZGODA TO W SERCU POGODA. Nagrodę otrzymuje
pani Wanda Kaleta z Ogrodzonej.

Kupon
konkursowy
nr 32

Poziomo: 1 - lanie łez. 5 - maszyna
na wzór człowieka, automat. 8 - w
klasie lub w parku. 9 - bezkolizyjne
skrzyżowanie. 10 - miano, określenie.
11 - okrętka lub fastryga. 12 - dopływ
Warty. 15 - szpieg. 18 - dog lub bokser. 19 - wprowadzane do komputera.
20 - znak zodiaku. 24 - rządzi w kurniku. 27 - grupa zwierząt. 28 - at dla
chemika. 29 - kuzyn karpia. 30 - wieprzowina lub baranina. 31 - nadmierna u grubasa. 32 - strzał z wielu dział.

Pionowo: 1 - część dworca kolejowego. 2 - krewny w linii męskiej. 3
- piękności szkodzi. 4 - Mark, autor
„Królewicza i żebraka”. 5 - ważność lub stopień w wojsku. 6 - kotki na wierzbie. 7 - szlak komunikacyjny, gościniec. 13 - płynny tłuszcz. 14 - niemieckie miasto z siedzibą koncernu Kruppa. 16 - symbol państwa. 17-amerykański struś. 20 - legendarny kołodziej, mąż Rzepichy. 21 - na zapiski i notatki. 22 - dusznica,
dychawica. 23 - może być na cztery koła. 24 - owoc, symbol dobrych interesów. 25 - gatunek małpy. 26 - samoprzylepna lub filmowa.		
Hata

Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek 				
Wtorek 				
Środa 				
Czwartek 				
Piątek 				

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmowane są w dniach roboczych
w godzinach:
Poniedziałek 				
Wtorek 				
Środa 				
Czwartek 				
Piątek 				

7:30 - 15:30
7:30 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta
Gminy, a w razie jego nieobecności przez Sekretarza Gminy. W przypadku ich nieobecności - w
sekretariacie Urzędu Gminy.
Dwumiesięcznik „Dębowieści”; wydawca: Urząd Gminy
Dębowiec; redaktor naczelny: Artur Kulesza; adres redakcji:
Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,
tel. 853 38 81, fax: 856 22 83; druk: INTERFON Sp. z o.o.
ul. Olszaka 5, 43-400 Cieszyn
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytułów i przeredagowań materiałów nadesłanych.
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Kompozycja zdjęć: Marcin Wowry

foto: Artur Kulesza, Agnieszka Migacz

Gmina Dębowiec ...

Szanowni Państwo,
Pragnę złożyć wyrazy wdzięczności organizatorom i uczestnikom tegorocznych dożynek powiatowych w gminie Dębowiec.
W pierwszej kolejności dziękuję wszystkim rolnikom za cały rok ciężkiej pracy. Obchody „Święta plonów” nie byłyby możliwe bez
trudu Waszych rąk i zebranych plonów, z których wszyscy tak chętnie korzystamy.
Serdecznie dziękuję także za wszelką pomoc okazaną przy organizacji imprezy, zarówno od strony obrzędowej i artystycznej,
jak i technicznej. W szczególności podziękowania należą się:
* gazdom dożynkowym, państwu Lilianie i Jerzemu Brodom,
* księżom obydwóch wyznań, Marianowi Kubeckiemu i Adamowi Podżorskiemu,
* wykonawczyni wieńca dożynkowego, pani Teresie Czendlik,
* piekarni „Dąb”, która ufundowała chleby i wypieki dożynkowe,
* wszystkim sołectwom naszej gminy z sołtysami na czele,
* uczestnikom korowodu dożynkowego za oryginalne i dowcipne prezentacje, w tym gościom okolicznych gmin,
* panu Andrzejowi Klimowskiemu za wyjątkowa prezentację,
* Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki na czele z panem Janem Greniem,
* wszystkim zespołom artystycznym i ich kierownikom (zespołom „Dębowiec”, „Mali Dębowczanie” pod kierownictwem
pani Joanny Czendlik, zespołowi „Szuwarki” pod kierownictwem pana Tadeusza Kraszewskiego, Orkiestrze Reprezentacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, grupie śpiewaczej „Gronie” z Wisły, Zespołowi Pieśni i Tańca „Goleszów”,
zespołowi „Rytmix” z Brennej)
* prowadzącym część oficjalną imprezy, pani Anecie Legierskiej i panu Rafałowi Główce,
* Kołom Gospodyń Wiejskich z Dębowca i Łączki,
* wszystkim strażakom na czele z Komendantem Gminnym Remigiuszem Hanuskiem za zabezpieczenie korowodu
oraz obsługę gastronomiczną,
* paniom Danucie Jankowskiej, Alicji Kania, Katarzynie Wojtyczko – nauczycielkom ze szkoły podstawowej w Dębowcu
oraz ich podopiecznym,
* pracownikom Urzędu Gminy,
* firmom, które ufundowały nagrody w loterii fantowej,
* Gminie Skoczów za udostępnienie sceny.
Dziękuję również Staroście powiatu Cieszyńskiego, burmistrzom, wójtom oraz zaproszonym gościom, a także wszystkim obecnym.
								

Wójt Gminy Dębowiec, mgr inż. Tomasz Branny

D o ż y n k i
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Foto: Jan Wojnar. Przygotowanie strony: Marcin Wowry
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